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VELJA GOVORJENA BESEDA! 
 
 

 
Govor predsednice vlade mag. Alenke Bratušek na sve čanosti ob predaji novega 

mamografa v uporabo 

 

Ptuj, 30. avgust 2013 

 

Spoštovani organizatorji prireditve, 

drage in dragi gostje. 

 

Dovolite mi, da se vam najlepše zahvalim za povabilo na ta dogodek. Ob obilici 

težav, ki nas tarejo v političnem življenju, ter ob soočanju s pogosto upravičenim  

nezadovoljstvom ljudi, so takšni dogodki, kot je današnji, zame osebno pravo 

olajšanje. Ko vidim, da se kljub današnji krizi dogajajo tudi pozitivne stvari, sem 

pomirjena in vesela. In tako je tudi danes, ko tukaj z vami delim veselje nad 

novo pridobitvijo, ki je za nas ženske, a tudi celotno slovensko družbo velikega 

pomena. 

V zadnjih dvajsetih letih je stroka pri preprečevanju in zdravljenju rakavih 

bolezni dosegla velike premike. Kljub temu se število bolnikov iz leta v leto 

povečuje, kar lahko v veliki meri pripišemo spremembam v načinu življenja in 

podaljševanju življenja. Letno v Sloveniji zboli za rakom preko 12.000 ljudi, 

večina je starejših od 65 let, umre jih približno 5.700. Napovedi kažejo, da bo v 

bližnji prihodnosti za rakom do 75. leta starosti zbolel vsak drugi moški in vsaka 

tretja ženska. Po drugi strani pa se pomembno povečuje preživetje bolnikov z 

rakom, kar pomeni, da rak ni več smrtna obsodba. Med nami živi skoraj 77.000 

ljudi, ki so že zboleli za eno od rakavih bolezni.   

Rakave bolezni so zelo povezane z načinom življenja. Stroka pravi, da bi kar  

tretjino rakov lahko preprečili. Tudi slovenska vlada, še posebej pa ministrstvo 

za zdravje, skupaj s stroko in partnerji v nevladnih organizacijah, podpira 

prizadevanja za bolj zdrav način življenja. To vključuje uravnoteženo prehrano, 
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redno telesno aktivnost, zmerno rabo alkohola, zaščito pred ultravijoličnim 

sevanjem in cepljenje proti virusom HPV.  

Rak dojk je pri nas in v svetu najpogostejši ženski rak. Predstavlja petino vseh 

rakov pri ženskah. V Sloveniji zboli za rakom dojk približno 12.000 žensk letno, 

veseli pa dejstvo, da se pomembno povečuje tudi preživetje bolnic z rakom. 

Tudi rak dojk je vse bolj  obvladljiva bolezen.   

Nevladne organizacije in civilna združenja pomembno prispevate k temu, da rak 

na dojki ni več tabu in da o bolezni pogosteje govorimo. Ženske vedo, kako 

bolezen zgodaj odkriti in kje se kakovostno zdraviti.  Z osveščanjem,  

informiranjem in motiviranjem  žensk o preventivi, o samopregledovanju dojk ter 

o kakovostnem zdravljenju, prispevamo k temu, da se raku dojke v slovenskem 

prostoru in v zdravstvenem sistemu posveča  pozornost, ki jo ta bolezen tudi 

zasluži. 

Spoštovani, 

v Sloveniji si prizadevamo, da bi dosegali kar najboljše standarde kakovosti pri 

zgodnjem odkrivanju in zdravljenju raka, še posebej raka na dojki. Nov 

mamograf, za katerega ste skupaj zbrali sredstva, bo pomembno prispeval k 

bolj kakovostni obravnavi bolnic z rakom v širši regiji.  

Naj zaključim s ponovno zahvalo članicam društva Soroptimist in vsem, ki ste 

prispevali sredstva za nakup mamografa. 

Hvala za vsa vaša prizadevanja in iskrene čestitke za doseženo. 

 


